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Luk 7,36—50
Jan 6,56
Které ze mne èiní boha
Luk 15,11—32; Luk 7,36—50
Exodus 3,2: Proroku Mojíši se pod horou Sinaj zjevil Bùh v podobì
keøe, který hoøel a neshoøel. Církev v tomto zázraku spatøuje
pøedobraz pøesvaté Bohorodice, která v sobì chovala Boha, který je
jako oheò spalující (Ex 24,17; Levit 10,2; 2.Král 1,10; 2.Par 7,3; alm
18. a 50.), a pøesto jím nebyla seehnuta. Kdy pøijímáme do svých
útrob pøesvatou Eucharistii, modlíme se, aby nás Boský oheò
neseehnul, ale oèistil.
Mat 8,8
Luk 7,36—50; Luk 23,39—43; Skutky 9. kap.
Mat 15,21—28; Luk 23,39—43
Luk 7,36—50; Mat 9,20—22
Bohotvorná Krev; tj. krev, která èiní èlovìka bohem.
Viz podobenství o svatební hostinì Mat 22,1—14
Do všech prvkù (elementù). Viz pozn. è. 22.
Prvky, elementy. Slovo pouité v pøedloze má mj. význam
„pøirozenost“ (podstata). Takový pøeklad slova je dán i paralelním
„uèebním altáøem“, který je v souèasnosti specialisty v Rusku
doporuèován pro výuku církevnì-slovanského jazyka. Dále je význam
slova totoný s termíny: „ivel“, „element“, „prvotní matérie“, jak je
uvedeno i ve velkém církevnì-slovanském slovníku. Køesané, kteøí
získali klasické øecké vzdìlání, pøijímali uèení o ivlech, elementech
(tzv. ivotních silách v èlovìku). Ve sborníku modliteb pøeloených do
ruštiny Nikolajem Nachimovem z r. 1912 je toto slovo pøevedeno
s výmìnou samohlásky („sostavy“ pøevedeno jako „sustavy“), èím se
ponìkud mìní význam slova na „klouby“ èi „vazy“.
Dosl.: pøibít høeby; evokuje myšlenku na ukøiování

Toto je nepatrnì rozšíøená verze – kánon má stíšky opakované ve všech písních.

Tuto verzi sazby této knihy se všemi poznámkami najdete na internetu ve
formátu PDF na:
www.pravoslavi.cz/modlitby
www.pravoslavi.cz/download

Modlitební øád
ke svatému
Pøijímání
Obsahuje:
¶ Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním:
• zaèátek k pravidlu pøed svatým Pøijímáním
• kánon
• deset modliteb svatých Otcù a tropary
· Postup dìkovných modliteb po svatém Pøijímání:
• pìt modliteb svatých Otcù
• zakonèení dìkovných modliteb s tropary
¸ O pøípravì ke svatému Pøijímání

Kánon a modlitby pøed
svatým Pøijímáním
Na pøímluvy svatých Otcù našich, Pane, Jeíši Kriste, Boe
náš, smiluj se nad námi. Amen.
Králi nebeský … (A dále trojsvatá píseò a po Otèe náš.)
Hospodi, pomiluj. (Dvanáctkrát)

Verze B – Ji 12/2010 (v. 0,95)

Pojïte, pokloòme se …

(S poklonami)

alm 22. (23.)

Pøekladatelská poznámka

Hospodin jest pastýø mùj, nebudu míti nedostatku. Na místì hojnosti dá
mi spoèinout, k vodám tichým mne pøivede. Duši mou posilòuje, vodí mne
po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Proto i kdy pùjdu údolím stínu
smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty jsi se mnou; tvoje ezlo a tvá berla
jsou mojí útìchou. Prostíráš mi stùl proti tìm, kteøí mne utiskují, pomazáváš olejem hlavu mou a kalich tvùj mne napájí silou. Milost tvá následovati mne bude po všechny dny mého ivota, abych pøebýval v domì
Hospodinovì do nejdelších dnù.

alm 23. (24.)
Hospodinova jest zemì a vše, co je na ní; svìt, i ti, kteøí ijí v nìm. On na
moøi ji zaloil, a na øekách upevnil ji. Kdo vstoupí na horu Hospodinovu?
A kdo stane na místì svatém Jeho? Ten, kdo jest rukou neprovinilých
a srdce èistého, kdo nepoutal duši svou k marnosti a nepøísahal lstivì
blinímu svému. Takový pøijme poehnání od Hospodina a milost od Boha
– Spasitele svého. Takový jest rod hledajících Hospodina, hledajících tváø
Boha Jákobova! Kníata, otevøte své brány!, otevøete se, brány vìèné!,
a vstoupí Král slávy. Kdo je ten Král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. Kníata, otevøte své brány!, otevøete se, vchody vìèné!,
a vstoupí Král slávy. Kdo jest ten Král slávy? Hospodin mocností – On jest
Král slávy.

alm 115. (116,10—19)

Slovem „Svátost“ èili „Posvìcení“ pøekládáme církevnì-slovanské „svatynja“ (má mnohoznaèný obsah; mùe se vtahovat: k ikonám, svatým ostatkùm, myru, svìcené vodì, svatým Tajinám apod.). Kde se výslovnì hovoøí
o svatých Tajemstvích (mystériích), tam zajisté pøekládáme obvyklým zpùsobem – svaté Tajiny.
Tento nový pøeklad pøedevším rozšiøuje èeské znìní modliteb pøed svatým
Pøijímáním do plného rozsahu, jak je obvyklý ve slovanském Pravoslaví,
a zároveò se pokouší opravit nìkteré chyby v našich starších èeských modlitebních textech a chce být pøesnìjší (zvláštì na místech, kde byl starý èeský pøeklad spíše volným pøevyprávìním pøedlohy), aby lépe navazoval na
svatootcovskou literaturu a terminologii pravoslavné spirituality.

Poznámky k textu
1
2
3
4
5

Vìøil jsem, a proto jsem pravil: „Hluboko jsem klesl.“ Na útìku svém øekl
jsem: „Kadý èlovìk je lháø.“ Èím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi
prokázal? Kalich spasení vezmu a jméno Hospodinovo vzývati budu. Hospodinu splním sliby své pøed zraky všeho lidu jeho. Èestná jest v oèích Hospodinových smrt svatých jeho. Ó Hospodine!, jsem sluebník tvùj, jsem
sluebník tvùj a syn sluebnice tvé; proto roztrhl jsi pouta má. Tobì pøinesu obì chvály a jméno Hospodinovo vzývati budu. Hospodinu splním sliby
své pøed veškerým lidem jeho, v nádvoøích domu Hospodinova, uprostøed
tebe, Jerusaleme! Alleluja.

6

»Sláva… I nyní…«

7

Alleluja…

(Tøikrát s tøemi poklonami)

2

8
9

Evangelium podle Jana 6. kapitola
Viz 6. kapitola proroctví Isaiášova (hleï pozn. è. 6)
Jan 6. kap.
Dosl.: krve
Matouš 26,6; Marek 14,3. V Betanii v domì Šimona malomocného
sedìl Pán Jeíš u stolu a tehdy pøišla ena, která jeho hlavu
pomazala vzácným myrem (viz o ní dále v textu modlitby).
Viz 6. kapitola proroctví Isaiášova, který ve svém zøení uvidìl
nebeský chrám s Boím trùnem obklopeným šestikøídlými serafíny
volajícími: „Svatý, svatý, svatý … “ (Jak to zpíváme pøi liturgii pøed
slovy poslední veèeøe.) Prorok se pøi tomto bohozøení zhrozil své
duchovní neèistoty. „Tu ke mnì pøiletìl jeden ze serafínù. V ruce mìl
havý uhlík, který vzal kleštìmi z (nebeského) oltáøe, dotkl se
(øeøavým uhlíkem) mých úst a øekl: Hle, toto se dotklo tvých rtù, tvá
vina je odòata a tvùj høích je usmíøen“ (Isaiáš 6,5—6). (Tento
biblický text je Církví vykládán jako pøedobraz svatého pøijímání –
kleštì se havým uhlíkem zobrazují svatou lièku s pøeèistým Tìlem
a Krví Kristovou.)
Jinak: pøed tebou chodili (viz Gen 17,1: „Chodi ustaviènì pøede
mnou a budi dokonalým,“ pravil Hospodin Abramovi).
1. Korintským 11,27—29
Jan 6,56 (6,27—69)
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Tropary (hlas 8.):

O pøípravì ke svatému Pøijímání
Dobu a podrobný obsah pøípravy urèuje zpovìdník; bez jeho poehnání
není mono pøijímat Svaté Dary. Správnì by mìl pøijímající být úèasten
všech dostupných bohoslueb denního kruhu pøedcházejících svaté liturgii
(tj. poèínaje veèerní bohoslubou v pøedveèer). V dobì pøípravy se kromì
kadodenních modliteb (je se tentokrát mají èíst v plnosti) má vìøící pomodlit zde uvedené pøípravné modlitby a další kánony (kající, pøesv. Bohorodici a andìlu ochránci nebo alespoò jeden z nich) a pøípadnì akathisty
(napø. Jeíši Kristu èi Bohorodici a svatým).
Kánony (kající, pøesv. Bohorodici a andìlu ochránci) se ètou v pøedveèer
pøijímání – buï celé za sebou, nebo spoleènì najednou tak, e se pøeète irmos 1. písnì prvního kánonu a pak tropary 1. písnì, následnì tropary
1. písnì druhého kánonu (irmosy druhého kánonu se neètou), poté tropary
1. písnì tøetího kánonu (jeho irmosy se takté neètou); 2. píseò je vìtšinou
v kánonech vynechána, take se pak se ète irmos 3. písnì prvního kánonu
a ihned tropary této písnì; poté tropary 3. písnì druhého kánonu a pak tropary 3. písnì tøetího kánonu; následuje irmos 4. písnì prvního kánonu
a její tropary atd. Tropary uvedené pøed kánonem Bohorodici a Andìlu
a takté stichiry uvedené po kánonu Bohorodici se v tomto pøípadì vypouštìjí. Kánon ke svatému Pøijímání se ète buï v pøedveèer nebo pøed
svatou liturgií jako souèást hodinek (pøed závìreènou modlitbou šesté
hodinky).

Na nepravosti mé nehleï, Pane, jen ses z Panny narodil; srdce mé oèisti a uèiò je chrámem pro pøeèisté Tìlo tvé a Krev
tvou. Nezamítej mne od tváøe své ty, jen nesèetnìkrát prokazuješ milost velikou.
Sláva …
Jak se osmìlím úèastnit se Svátostí tvých já nehodný? Aneb
jak se odváím pøistoupiti k tobì s dùstojnými, vdy usvìdèuje mne odìv mùj, nebo nemám roucho svatební, èím vyslouil jsem si odsouzení pro høíšnou duši svou. Oèisti, Hospodine, poskvrnìní duše mé a spasi mne jako Lidumil.
I nyní …
Mnoho, pøemnoho je prohøešení mých, Bohorodice, k tobì
jsem se utekl, Èistá, záchranu ádaje – navštiv nemohoucí
duši mou a pros Syna tvého a Boha našeho, aby udìlil mi odpuštìní všech špatností, jich jsem se dopustil, jediná
Blahoslovená.

Od pùlnoci se u nejí ani nepije, abychom pøistupovali k úèasti na Boské
Eucharistii s pùstem a na laèno.

B

Ve svatou ètyøicátnici:
Zatímco slavní uèedníci pøi umývání nohou za poslední veèeøe byli osvíceni, tehdy bezectný Jidáš chorý lakotou byl zatemnìn na rozumu a nespravedlivým soudcùm zradil tebe, Soudce spravedlivého. Popatø, milovníku
statkù, na toho, jen kvùli jmìní skonèil obìšením. Varuj se nenasytné
duše, je odváila se toho proti Uèiteli svému. Ó Pane, jen jsi ke všem
dobrotivý, sláva tobì!

alm 50. (51.) (Smiluj se nade mnou, Boe …)

26

3

Modlitby po svatém Pøijímání

KÁNON KE SVATÉMU PØIJÍMÁNÍ

Po pøijímání a kadý zùstává v èistotì, zdrenlivosti a není upovídaný, aby dùstojnì v sobì opatroval pøijatého Krista.

(Hlas 2.)

Není-li k modlitebnímu dílu dostatek èasu èi sil, radìji pøeèíst jen
nìkteré modlitby, avšak pozornì.

Píseò 1.
Irmos: Pojïte, lidé, pìjme píseò Kristu Bohu, který moøe rozdìlil a uèil lid,
jej vyvedl z otroctví egyptského, nebo jest slavný.

D

Pøípìv: Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Chlebem ivota nekoneèného nech mi je Tìlo tvé svaté, milosrdný Pane, a drahocenná Krev uzdravením rozlièných
nemocí.
Pøípìv: Nezamítej mne od tváøe tvé a Ducha tvého svatého neodnímej ode
mne.

Poskvrnìn skutky høíšnými, já zatracený, nejsem hoden pøijímání, Kriste; leè ty mne uèiò hodným úèasti na tvém pøeèistém Tìlu a Boské Krvi tvé.
Pøípìv: Pøesvatá Bohorodice, spasi nás.

Zemì blahá, urodivší bez obdìlávání klas, který je spásou svìta; jej poívám, proèe uèiò mne hodným spasení, poehnaná
nevìsto Boí. (Bohorodièen)
Píseò 3.
Na skále víry mne upevniv, proti mým nepøátelùm jsi ústa má otevøel. Zpìvem zaplesal duch mùj: Není svatý, kromì Boha našeho, a spravedlivìjšího
nad tebe, Hospodine.
Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Kriste, dej mi slzy omývající poskvrnìní srdce mého, nebo
klidným svìdomím oèištìn, s vírou a bázní pøicházím, Vládce,
abych pøijal Boské Dary tvé.
Nezamítej mne od tváøe tvé a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne.

4
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Modlitby po svatém Pøijímání

Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním

Nezahanbitelná zastánkynì køesanù, v jistá prostøednice
u Stvoøitele, v nepøeslechni prosebné hlasy høíšníkù, v ale
pøedejdi, dobrotivá, ku pomoci nám, tebe vìrnì vzývajícím.

Budi mi pøeèisté Tìlo tvé a Boská Krev na odpuštìní mých
prohøešení, ke spoleèenství Ducha Svatého, k ivotu vìènému;
abych vzdálen byl utrpení a souení, Lidumile.

Pospìš k pøímluvì, v pros za nás horlivì, v nebo ty,
Bohorodice, v vdy ochraòuješ ty, kteøí uctívají tebe.

Pøesvatá Bohorodice, spasi nás.

Chceš-li, zapìj i tropar toho dne. Následuje ukonèení:

»Hospodi, pomiluj« (dvanáctkrát).
Knìz:

Píseò 4.

Pøesvatá Bohorodice, spasi nás!

»Tebe nad cherubíny ctìnìjší …« (2. hlas)
Knìz: Sláva

tobì, Kriste Boe, nadìje naše, sláva tobì!

»Sláva … I nyní …« »Hospodi, pomiluj«
poehnej !

Pøesvatá Matko, stole Chleba ivého, pro milost svého Syna
shùry sestoupivšího, jen svìtu nový ivot daroval, i mne nehodného uèiò nyní hodným okusiti s bázní toho Chleba a iv
býti. (Bohorodièen)

(tøikrát),

Knìz pronáší malé propuštìní.

Z Panny jsi vyšel, ne jako pøímluvce, ani jako andìl, ale sám vtìlený Pán,
který mne jako èlovìka celého spasil. Tebe proto vzývám: Sláva síle tvé,
Hospodine.
Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Pro naši spásu rozhodl ses vtìliti se, Mnohomilostivý, a dal
ses pro høíchy lidské jako beránek zabíti. Proto tebe prosím:
Smyj také provinìní má.
Nezamítej mne od tváøe tvé a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne.

¡
Pokud byla liturgie Pøedem posvìcených Darù,
pak se zpívá tropar sv. Øehoøi Dvojeslovu (hlas 4.):
Boskou blahoda pøijal jsi, v slavný Øehoøi, od Boha shùry
a Jeho mocí byv posílen, v pro cestu Evangelia rozhodl ses,
proèe odmìnu za námahu pøijal jsi od Krista, v Jeho pros, nejblaenìjší,
aby spasil duše naše.
A kondak (hlas 3.):

Zhoj rány duše mé, Pane, celého mne posvì. A mne bídného
uèiò hodným, Vládce, úèastnit se Tajemné Boské veèeøe tvé.
Pøesvatá Bohorodice, spasi nás.

Podej i mnì milost Toho, jen pochází z lùna tvého, Vládkynì,
a zachovej mne, sluebníka tvého, v èistotì a neporušenosti,
abych duchovní pokrm pøijav, byl posvìcen. (Bohorodièen)
Píseò 5.
Hospodine, Dárce svìtla a vìkù Tvùrce, veï nás ve svìtle tvých pøikázání.
Nebo kromì tebe jiného Boha neznáme.
Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Jako pravý vùdce, otèe Øehoøi, v Vùdce Krista pastýøùm ukazoval jsi;
zástupy mnichù dovedl jsi v k nebeskému ovèinci
tím, e jsi stádce Kristovo v vyuèil pøikázáním Jeho.
Nyní se s nimi raduješ a veselíš v v nebeských pøíbytcích.
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Jak jsi tenkrát øekl1, Kriste, nech se tedy stane špatnému
sluebníku tvému – pøebývej i ve mnì, jak jsi pøislíbil. Vdy
jím Boské Tìlo tvé a piji Krev tvou.
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Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním
Nezamítej mne od tváøe tvé a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne.

Boí Slovo, Boe, havý uhlík2 Tìla tvého nech je mnì zatemnìnému k osvícení, a Krev tvá na oèištìní poskvrnìné duše
mé.
Pøesvatá Bohorodice, spasi nás.

Maria, Matko Boí, vzácný pøíbytku Boské vùnì, pøímluvami
svými uèiò mne nádobou vyvolenou, abych pøijal posvìcení
Syna tvého. (Bohorodièen)
Píseò 6.
Do propasti høíchù upadlý, vzývám nedohlednou hlubinu velikého milosrdenství tvého: Z porušení mne vyveï, Boe.
Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Mysl, duši, srdce i tìlo mé posvì, Spasiteli, a uèiò mne hodným, Vládce, neodsouzenì pøistoupiti ke strašným Tajinám.
Nezamítej mne od tváøe tvé a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne.

Dej, abych se vzdálil vášní a obdrel tvou blahoda, abych dosáhl posílení ivota pøijetím svatých Tajin tvých, Kriste.
Pøesvatá Bohorodice, spasi nás.

Svaté Boské Slovo, Boe, na pøímluvy svaté Matky tvé mne
posvì celého, nyní pøistupujícího k tvým Boským Tajinám.
(Bohorodièen)
Kondak (hlas 2.): Nepøehlíej

mne zatraceného, Kriste, dej mi pøijati chléb, Tìlo tvé, i Boskou a pøeèistou Krev tvou, Vládce. A
nebude mi úèast na strašných tvých Tajinách k odsouzení, ale
budi mi k ivotu vìènému a nesmrtelnému.
Píseò 7.
Zlaté modle se nepoklonili, moudøí mládenci, radìji vstoupili do plamenù,
bohùm pohanským se vysmívali a uprostøed plamene Jediného Boha opìvovali. Orosil je andìl, nebo modlitba úst jejich byla vyslyšena.
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Zakonèení dìkovných modliteb po úèasti
na svaté Eucharistii
Nyní propouštíš, Pane, sluebníka svého, v podle slova svého
v pokoji.
Nebo vidìly oèi mé spasení tvé, v které jsi pøipravil pøed oblièejem všech lidí:
svìtlo ke zjevení pohanùm, v a slávu lidu tvého israelského.
Následuje: »Trojsvatá píseò« a po »Otèe náš«
K propuštìní tropar
a kondak sv. Janu
Zlatoústému
(hlas 8.):

Tropar
a kondak
sv. Basilu Velikému
(hlas 1.):

Blahoda z úst tvých jako záø
ohnì se zaskvìvší, osvítila celý
svìt, poklady nezištnosti jemu
nalezla a výsost pokory nám
ukázala; avšak uèe nás slovy
svými, otèe Jene Zlatoústý,
pros Slovo, Krista Boha, aby
spasil duše naše.

Po celé zemi rozlehl se hlas tvùj
a všude pøijato je slovo tvé, jím
jsi pravé víøe nauèil, pøírodu
Boskou zjasnil a mravy lidské
zušlechtil; královská svatosti,
otèe veledùstojný, (sv. Basile,)
pros Krista Boha, aby spasil
duše naše.

»Sláva …« (Hlas 6. – stichirový)

»Sláva … « (Hlas 4. – stichirový)

S nebes pøijal jsi blahoda
Boskou a ústy svými uèíš
všechny klanìti se v Trojici jedinému Bohu, Jene Zlatoústý,
nejblaenìjší, ctihodný, dùstojnì chválíme tebe, nebo ty jsi
vùdce, jen zjevuje vìci Boské.

Podávaje všem smrtelníkùm
bohatství neuloupitelné a zpeèeuje je svými nauèeními, ukázal ses jako základ Církve nepohnutelný, zjeve nebeský, Basile
veledùstojný.

»I nyní …« (6. hlas):

23

Modlitby po svatém Pøijímání

Pøesvatá Vládkynì, Bohorodice, svìtlo zatemnìlé duše mé,

nadìje, záštito, útoèištì, útìcho, radosti moje – dìkuji ti, e jsi
mne nehodného uznala hodným státi se úèastným pøeèistého
Tìla a drahocenné Krve Syna tvého. A tak ty, porodivší Svìtlo
pravé, osvì duchovní oèi srdce mého; porodivší pramen nesmrtelnosti, oivi mne, umrtveného høíchem; a jsouc milostivého Boha láskyplná milosrdná Matka, smiluj se nade mnou
a vlo dojetí a zkroušenost do srdce mého, daruj pokoru uvaování mému a osvobození zajatým myšlenkám mým; i uèiò
mne hodným do posledního vzdechu mého neodsouzenì pøijímat posvìcení pøeèistých Tajin k uzdravení duše i tìla. A dej
mi slzy pokání a vyznání, abych opìvoval a chválil tebe po
všechny dny ivota svého, nebo blahoslovená a velebená jsi na
vìky. Amen.

Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním
Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Pramenem dobra budi mi pøijímání nesmrtelných Tajin
tvých, Kriste, svìtlem i ivotem a bezvášnivostí, a k prospívání a rozmnoení ctností, i k Boskému zastání, jediný Blahý,
nebo oslavuji tebe.
Nezamítej mne od tváøe tvé a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne.

Pøicházím nyní rozechvìle, s láskou a zbonou bázní k tvým
nesmrtelným a Boským Tajinám, Lidumile, abych zbaven byl
vášní, nepøátel, bídy a všelikého zármutku. Uèiò mne hodným tebe opìvovati: Blahosloven jsi, Hospodine, Boe otcù
našich.
Pøesvatá Bohorodice, spasi nás.

Spasitele Krista nepochopitelnì porodivší, prosím nyní tebe,
Èistou, já neèistý sluebník tvùj, jen chce k pøeèistým Tajinám nyní pøistoupit: Ty, Boskou blahodatí obdaøená, oèisti
mne celého od poskvrny tìlesné a duševní. (Bohorodièen)
Píseò 8.
Boha, který k idovským mládencùm do pece ohnivé sestoupil a plamen
v rosu obrátil, vyvyšujte po všechny vìky, a skutky Jeho opìvujte jako
Hospodinovy.
Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Nebeské, strašné a svaté Tajiny tvé, Kriste, a Boskou tvou tajemnou veèeøi uèiò mne zoufalého hodným pøijímat, Boe,
Spasiteli mùj.
Nezamítej mne od tváøe tvé a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne.

K milosrdenství tvému se utíkám, Blahý, se strachem vzývám
tebe: Ve mnì pøebývej, Spasiteli, a já v tobì, jak jsi pravil3. Pro
milost tvou osmìluji se tedy jísti Tìlo tvé a píti Krev tvou.
Pøípìv: Pøesvatá Trojice, Boe náš, sláva tobì.
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Pøijímaje oheò, obávám se, abych nebyl spálen jako vosk a jako
tráva. Jaké strašné Tajemství! Kolik milosrdenství Boího!
Jak pøijmu Boské Tìlo a Krev – já pomíjející – a jak se stanu
neporušeným?

hodnì pøijímati Svátosti tvé na odpuštìní høíchù a k ivotu
vìènému. Nebo ty jsi Chléb ivý, pramen posvìcení, Dárce
všeho dobra, a tobì chválu vzdáváme, s Otcem i Svatým Duchem, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen. (Od sv. Basila

Píseò 9.
Syn zrozený z bezpoèáteèného Otce, Bùh a Pán, vtìlil se z Panny, nám se
zjevil, zatemnìné ozáøil a shromádil rozptýlené; proto nejopìvovanìjší
Bohorodici velebíme.
Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Kristus je zde, vizte a okuste; Pán, pøed naším stvoøením od
dávna jsoucí, jako obì za nás jednou sebe Otci svému pøinesl;
neustále obìtován, pøijímající posvìcuje.
Nezamítej mne od tváøe tvé a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne.

Nech posvìtím duši i tìlo, Vládce, abych byl osvícen, spasen;
abych úèastí na posvátných Tajinách stal se pøíbytkem tvým,
maje v sobì tebe, Dobrodince, ivoucího s Otcem a Duchem,
Mnohomilostivý.
Pøípìv: Navra mi radost spasení tvého a Duchem panujícím upevni mne.

Nech mi je jako oheò a jako svìtlo Tìlo tvé a Krev pøeèistá,
Spasiteli mùj; a seehne, co je høíšné, vypálí trní vášní, a celého mne osvìcuje k uctívání Boství tvého.
Pøesvatá Bohorodice, spasi nás.

Velikého)

Stvoøiteli mùj, jen jsi dobrovolnì dal mnì za pokrm Tìlo své,

ty jsi oheò pálící nehodné; neseehni mne, pronikni spíše
v údy mé, vstup do všech èástí mé bytosti21, do útrob i v srdce
mé. Spal trní všech prohøešení mých; oèis duši, posvì myšlení; upevni vnitøní síly mé22 spolu s kostmi; osvì patero smyslù; pøipevni23 mne celého k bázni pøed tebou. Stále chraò, støez
a zachovej mne od veškerého díla a slova dušehubného. Oèis,
omyj a ozdob mne; polepši mne, daruj mi poznání a osvì mne.
Uèiò mne sídlem jediného Ducha svého, a nikoliv ji sídlem
høíchu. Jeliko stal jsem se domem tvým, kdy vstoupilo do
mne svaté Pøijímání, nech prchá ode mne jako pøed ohnìm
kadé øádìní zla, kadá vášeò. Za pøímluvce své si pøed tebou,
Milosrdným, volám všecky svaté, náèelníky øádù beztìlesných, Pøedchùdce tvého, moudré apoštoly a s nimi i neposkvrnìnou, èistou Matku tvou, jich prosby pøijmi, Kriste mùj,
a synem svìtla uèiò sluebníka tvého. Nebo tys jediný dobrý,
posvìcení a svìtlo duší našich, a tobì jako Bohu a Vládci, jak
se náleí, slávu kadodennì všichni vzdáváme. Amen.
(Od sv. Metafrasta)

Bùh vtìlil se z èistého tìla4 tvého, Vládkynì, proto všecka pokolení opìvují tebe. Duchovní zástupy tebe oslavují, nebo
díky tobì uzøely zjevnì Vládce nade všemi panujícího, který
pøijal lidství a stal se èlovìkem. (Bohorodièen)
Jest vpravdì dùstojno …
Trojsvatá píseò a po Otèe náš.

8

Tìlo

tvé svaté, Pane Jeíši Kriste, Boe náš, budi mnì
k ivotu vìènému a drahocenná Krev tvá na odpuštìní høíchù;
budi mnì tedy svatá veèeøe tato k radosti, zdraví a veselí. Ve
strašný pak a druhý pøíchod svùj, Pane, dej mnì høíšnému
státi po pravici slávy tvé, na pøímluvy pøeèisté Matky tvé
i všech svatých. Amen
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Modlitby po svatém Pøijímání
Poté, co jsi obdrel dobré úèastenství na ivotodárném tajemném
obdarování, ihned zapìj s velikým podìkováním, øka vroucnì
z celé duše Bohu:

Tropar dne nebo svátku.
Je-li nedìle, pak tropar nedìlní podle panujícího hlasu.
Není-li, tedy následující tropary, hlas. 6.:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, nebo ádné
omluvy nevìdouce, tuto modlitbu tobì, jako Vládci svému, my
høíšníci pøinášíme, smiluj se nad námi.

Sláva tobì, Boe. Sláva tobì, Boe. Sláva tobì, Boe.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

Dìkuji tobì, Pane Boe mùj, e jsi neodmítl mne høíšného,

Pane, smiluj se nad námi, nebo v tebe doufáme. Nehnìvej se
na nás velmi, ani rozpomínej se na høíchy naše, ale pohleï
i nyní jako milosrdný na nás a zbav nás nepøátel našich; nebo
tys Bùh náš a my lid tvùj, všichni dílo rukou tvých a jméno tvé
vzýváme.

ale uznal jsi mne za hodna býti úèastníkem Svátostí tvých.
Dìkuji tobì, e jsi mnì nehodnému dal pøijmouti pøeèisté tvé
nebeské Dary. Avšak, lidumilný Vládce, jen jsi pro nás zemøel a pak z mrtvých vstal a nám strašné tyto a oivující Tajiny daroval ku prospívání a posvìcení duším i tìlùm našim,
dej, aby ony byly i mnì k uzdravení duševnímu i tìlesnému,
k odpuzení všeho zlého, k osvícení oèí srdce mého, k pokoji duševních sil mých, k víøe nezahanbitelné, k lásce nelicomìrné,
k naplnìní moudrostí, k zachovávání pøikázání tvých, k úèinkování Boské tvé blahodati a k získání království tvého;
abych Tajinami tìmito jsa v posvìcení zachován, stále byl pamìtliv tvé blahodati a neil sobì, ale tobì, Vládci našemu
a Dobrodinci, a tak abych ivot tento dokonal v nadìji ivota
vìèného a dosáhl vìèného pokoje tam, kde hlas slavících zní
bez pøestání a cítí nekoneèné štìstí ti, kdo zøí nevypravitelnou krásu tváøe tvé. Nebo tys pravá touha a nevýslovná
radost milujících tebe, Kriste Boe náš, a tebe opìvá veškeré
stvoøení na vìky. Amen.

Vládce, Kriste Boe, Králi vìkùv a Uèiniteli všeho, dìkuji ti
za všechno, co jsi mnì poskytl dobrého, i za úèast na pøeèistých tvých a oivujících Tajinách. Prosím tebe, Blahý a Lidumile, zachovej mne pod záštitou svou a zastiò køídly svými,
a dej mnì a do posledního dechu mého s èistým svìdomím

20

I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Bránu milosrdenství otevøi nám, poehnaná Bohorodice, abychom doufajíce v tebe nezhynuli, ale osvobozeni byli tebou od
všeliké bídy, jeto jsi spása pokolení køesanského.
Hospodi, pomiluj. (Ètyøicetkrát)
A poklon kolik chceš.
A dále:

Èlovìèe, chceš-li jíst Tìlo Vládce, pøistupuj s bázní, abys nebyl
spálen, nebo je to oheò.
Boskou pak Krev chceš-li pít ke spoleèenství s Ním, smiø se
nejprve s tím, kdo tì zarmoutil. Pak se teprve odvauj tajemný pokrm jíst.

<
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Modlitby pøed svatým Pøijímáním
Pøed úèastí na strašné obìti ivotodárného Tìla Vládce
pomodli se rozechvìle následujícím zpùsobem:

Modlitby pøed svatým Pøijímáním
1. modlitba (od sv. Basila Velikého)

V

ládce, Pane Jeíši Kriste, Boe náš, prameni ivota
a nesmrtelnosti, Tvùrce všeho stvoøení viditelného i neviditelného, bezpoèáteèného Otce spoluvìèný a spolubezpoèáteèný Synu, jen ses z pøeveliké dobroty za posledních dnù
v tìlo lidské odìl, nechal se ukøiovat a pohøbít za nás nevdìèné a zkaené, a krví svou obnovil jsi pøirozenost naši høíchem
rozloenou. Pøijmi, nesmrtelný Králi, pokání mne høíšného,
nakloò ucho své ke mnì a vyslyš slova má. Zhøešil jsem toti,
Pane, zhøešil jsem proti nebi i pøed tebou, a nejsem hoden
pozdvihnouti oèí svých k výšinám slávy tvé, vdy rozhnìval
jsem dobrotu tvou, pøestoupiv tvá pøikázání a neuposlechnuv
povelení tvých. Avšak ty, Pane nemstivý, dlouhoshovívavý
a mnohomilostivý, neodevzdal jsi mnì záhubì s nepravostmi
mými, stále oèekávaje mého obrácení. Nebo jsi øekl, Lidumile, skrze proroka svého: Nechci smrti høíšníka, ale aby se obrátil a iv byl. Ano, Vládce, ty nechceš zahubiti stvoøení rukou
svých, ani nemáš zalíbení ve zkáze lidské, ale chceš, aby všichni spaseni byli a k poznání pravdy dospìli. Proto i já, aèkoliv
nehoden jsem nebe i zemì, ano i tohoto doèasného ivota, jeto
jsem se zcela podrobil høíchu, otroèil rozkoším tìlesným a tvùj
obraz poskvrnil, pøece – jsa dílem a stvoøením tvým – nezoufám nad spasením svým, ale spoléhaje na tvé nekoneèné milosrdenství, já bídný, pøicházím za tebou. Pøijmi tedy i mne,
lidumilný Pane, jako tenkrát enu smilnou, jako lotra, jako
celníka a jako syna marnotratného, a sejmi se mne tìké bøí-

10

Pak tropary:

Dal jsi mi okusit sladkost své lásky, Kriste, a Boským milováním svým vykoupil jsi mne. Spal nehmotným ohnìm høíchy
mé a uèiò mne za hodna, abych nasycen byl štìstím v tobì;
Blahý, a s jásotem velebím oba pøíchody tvé.
Jak vejdu já nehodný do záøe, v ní pøebývají svatí tví?
Odváím se snad vstoupit k nim do hodovní sínì20? Vdy mne
usvìdèí mùj odìv, jeliko není svatební; budu pak od andìlù
svázán a vyvrhnut! Oèisti, Pane, poskvrnu duše mé a spasi
mne, nebo jsi Lidumil.
A dále modlitbu:

Vládce, Lidumile, Pane Jeíši Kriste, Boe mùj, a nebudou
mi v soud Svátosti tyto kvùli nehodnosti mé, nýbr na oèištìní
a posvìcení duše i tìla a k zasnoubení ivotu budoucímu a království tvému. Dobré jest pro mne, který se právì oddávám
Bohu, sloit v Pána nadìji na spasení své.
Za úèastníka veèeøe své tajemné, Synu Boí, pøijmi mne
dnes, nebo nezjevím tajemství nepøátelùm tvým, ani políbení tobì dám jako Jidáš, ale jako onen lotr vyznávám tebe: Rozpomeò se na mne, Pane, v království svém.

9
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Modlitba další (od sv. Jana Zlatoústého)

mì høíchù mých, ty, jen jsi na sebe vzal høích svìta a nemoci
lidské hojíš, namáhající se a obtíené k sobì voláš, odpoèinutí
jim dáváš, a jen nepøišel jsi povolati spravedlivé, ale høíšníky
ku pokání. Oèis mne od všeliké poskvrny tìlesné i duševní
a nauè mne konat Posvìcení v bázni tvé, abych s èistým svìdomím – pøijma èást Svátostí tvých – sjednotil se se svatým Tìlem tvým i Krví a mìl tebe ve mnì ivoucího a pøebývajícího
s Otcem i Svatým Duchem tvým. Aj, Pane Jeíši Kriste, Boe
mùj, a nebude mi v soud úèast na pøeèistých a oivujících Tajinách tvých ani a nebudu nemocen duší a tìlem od nehodného jejich pøijímání; ale dej mi, abych a do posledního dechu
svého neodsouzenì pøijímal èást Svátostí tvých – ke spoleèenství s Duchem Svatým, na cestu k ivotu vìènému a k dobrému zodpovídání se na strašném soudu tvém, abych tak i já
se všemi vyvolenými tvými stal se úèastníkem nehynoucích
blah tvých, je jsi pøipravil tìm, kdo tebe, Pane, milují a jimi
oslavován jsi na vìky. Amen.

Vìøím, Pane, a vyznávám, e ty jsi vpravdì Kristus, Syn Boha
ivého, jen jsi pøišel na svìt spasit høíšníky, z nich první
jsem já. Vìøím také, e toto jest samo pøeèisté Tìlo tvé a toto
jest sama drahocenná Krev tvá – i modlím se proto k tobì:
Smiluj se nade mnou a odpus mnì høíchy mé úmyslné i neúmyslné, jich slovem, skutkem, vìdomì i nevìdomì jsem se
dopustil, a uèiò mne hodným neodsouzenì pøijmouti pøeèisté
tvé Tajiny na odpuštìní høíchù a k ivotu vìènému. Amen.
Pøed pøistoupením k Pøijímání se pronášejí v duchu
tyto verše Metafrastovy:

Hle, pøistupuji k Boskému Pøijímání.
Stvoøiteli, nech nejsem seehnut spojením s tebou;
vdy jsi oheò pálící nehodné.
Oèisti mne tedy od všeliké skvrny.
Poté opìt øíkej:

Za úèastníka veèeøe své tajemné, Synu Boí, pøijmi mne
dnes, nebo nezjevím tajemství nepøátelùm tvým, ani políbení tobì dám jako Jidáš, ale jako onen lotr vyznávám tebe: Rozpomeò se na mne, Pane, v království svém.
Pak verše:

Krev skýtající úèast na Boství19 a uzøíš,
chvìj se úasem, èlovìèe,
vdy je to oheò pálící nehodné.
Boí Tìlo mne zbošuje i sytí,
zbošuje ducha a mysl podivuhodnì nasycuje.
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2. modlitba (od sv. Jana Zlatoústého)

P

ane, Boe mùj, vím, e nejsem hoden ani dostateèen,
abys vešel pod støechu chrámu duše mé, nebo všechen
pustý a zhroucený jest, a nemáš ve mnì místa slušného, kam
bys hlavu sklonil; avšak jako s výsosti ses pro nás poníil, sestup i nyní k mému poníení. A jako jsi ráèil poloiti se v jeskyni do jeslí, urèených pro nerozumná stvoøení, tak raèi
vstoupiti i v jesle mé nerozumné duše a v poskvrnìné tìlo mé.
A jako jsi neopovrhl vejíti v dùm Šimona malomocného a veèeøeti s høíšníky5, tak raèi vstoupiti i v dùm mé poníené duše,
malomocné a høíšné. A jako jsi neodehnal enu smilnici a høíšnici, podobnou mnì, kdy pøišla a dotekla se tebe, tak projev
milosrdenství i nade mnou høíšným, jen pøicházím, abych se
tebe dotknul; a jako se ti neošklivily poskvrnìné a neèisté rty
oné høíšnice, jimi líbala nohy tvé, tak a neoškliví se ti ani
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moje rty, poskvrnìnìjší a neèistší, ne byly rty její, ani moje
mrzká a neèistá ústa a ještì neèistší hanebný jazyk. Budi mi
havý uhlík6 pøesvatého Tìla tvého a ctihodné Krve tvé k posvìcení, osvícení a uzdravení mé poníené duše i tìla mého,
k ulehèení tíhy mnohých høíchù mých, k zachování pøed všelikým ïábelským pùsobením, k zanechání a zabránìní špatných a zlých návykù, k umrtvení vášní, k dodrování tvých
pøikázání, k úèinkování Boské blahodati tvé a abych se ujal
tvého království. Nebo pøicházím k tobì ne jako èlovìk, který
tebou pohrdá, Kriste Boe, ale jako ten, který se toho osmìlil
pro nevýslovnou dobrotu tvou; pøicházím, abych nezùstal na
hony vzdálen od spoleèenství s tebou a nestal se tak koøistí duchovního vlka. Proto modlím se k tobì jako jedinému Svatému: Vládce, posvì duši mou i tìlo mé, mysl i srdce, ledví
i útrobu, a celého mne obnov; zasaï bázeò pøed tebou do údù
mých a uèiò, aby posvìcení tvé nikdy ode mne neodstoupilo.
Buï mi pomocníkem a zastáncem, veï v pokoji ivot mùj
a uèiò mne hodným státi po pravici tvé se svatými tvými – na
pøímluvy a prosby pøeèisté Matky tvé, nehmotných sluebníkù tvých, pøeèistých nebeských mocností i všech svatých, kteøí
od vìkù tobì vìrnì slouili7. Amen.

9. modlitba (od tého svatého)

Pane, Jeíši Kriste, Boe mùj, daruj mi ulehèení a odpus mi,
oèisti mne a promiò mnì, høíšnému, nepotøebnému a nehodnému sluebníku svému, pøestoupení má proti tobì i høíšné
pády, všechny, je jsem spáchal od mladosti své a do tohoto
dne a hodiny, a vìdomì èi nevìdomky, buï slovy èi skutky neb
v myšlenkách a uvaování i zámìrech, všemi smysly svými.
A na pøímluvy té, která tì bez úèasti mue porodila, pøeèisté
a vdycky Panny Marie, Matky tvé, jediné nezahanbitelné nadìje a zastánkynì a záchrany naší, uèiò mne hodným neodsouzené úèasti na pøeèistých, nesmrtelných, oivujících
a strašných tvých Tajinách na odpuštìní høíchù a k ivotu vìènému; k posvìcení a osvícení, posílení, vyléèení, pro zdraví
duše i tìla, k vyhlazení a naprostému znièení zlých myšlenek
a špatných zámìrù mých, i úkladù, a noèních pøeludù i snìní,
temných a zlých duchù. Nebo tvé jest království i moc i sláva
a èest i úcta, s Otcem i Svatým Duchem tvým, nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.
10. modlitba (od sv. Jana Damašského)

Jediný èistý Pane, sám nepodléhající porušení, z nevýslovné
lidumilné milosti pøijal jsi celou zhroucenost naší bytosti, vtìliv se nadpøirozenì z èistého a panenského tìla rodièky tvé,
kdy ji naplnil Duch Svatý dle blahovùle tvého vdycky jsoucího Otce. Kriste Jeíši, Velemoudrosti Boí a Pokoji, Sílo! Tvým
ivotodárným a spasitelným utrpením, které jsi podstoupil,
pøijav køí, høeby, kopí i smrt, umrtvi moje dušehubné tìlesné
vášnì. Ty, jen jsi pohøbením svým spoutal kralování pekelné,
dej mi, abych dobrými myšlenkami v sobì pohøbil zlé úklady,
a odeeò ode mne duchy zla. ivotonosným tøetího dne vzkøí-

Aè stojím u pøed vraty chrámovými, pøece jsem se stále nezbavil hrozných myšlenek; leè ty, Kriste Boe, který jsi celníka
ospravedlnil, nad enou kananejskou se smiloval a lotru bránu ráje otevøel17, otevøi nitro lidumilnosti své a pøijmi mne,
pøicházejícího a dotýkajícího se tebe, jako nevìstku èi enu
s krvotokem – obì se pouze dotkly lemu roucha tvého, a snadno tak obdrely dar uzdravení; jedna i druhá objaly pøeèistou
nohu tvou, a dostalo se jim rozhøešení høíchù.18 Já bídný pak
osmìluji se celé tvé Tìlo pojmouti, ké mne neseehne; avšak
pøijmi mne jako ony eny, a osvì moje duševní city a spal
høíšná provinìní má; na pøímluvy té, která tì bez úèasti mue
porodila, i nebeských mocností, nebo poehnaný jsi na vìky
vìkùv. Amen.
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3. modlitba (od sv. Simeona Metafrasta)
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shoøívající14. Dìkovnými myšlenkami i dìkujícím srdcem,
vdìènými svými údy duše i tìla klaním se tobì, velebím tì
a chválu vzdávám tobì, Boe mùj, nebo poehnaný jsi nyní
i na vìky.

šením jsi pozdvihl padlého praotce Adama, pozdvihni tedy
i mne, který do høíchu upadám, a uka mi cestu pokání. Ty,
jen jsi pøeslavným Nanebevstoupením svým pøijaté tìlo
zboštil, poctiv je usednutím po pravici Otce, uèiò mne úèastí
na svatých tvých Tajinách za hodna obdret údìl spasených po
pravici tvé. Sesláním svého Ducha, Utìšitele jsi ze svých svatých uèedníkù nádoby ctihodné uèinil; nech se i já ukáu být
tím, kdo pøijal Svatého Ducha. Ty, jen hodláš opìt pøijíti
a soudit svìt dle Spravedlnosti, vyvol i mne, abych se všemi
svatými tvými na oblacích vítal tebe, Soudce a Stvoøitele
mého; abych bez konce chvaloøeèil tobì a opìval tebe
i bezpoèáteèného tvého Otce a blahého a oivujícího tvého
Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.

7. modlitba (od sv. Jana Zlatoústého)

Boe, ulehèi, odpus, promiò mi, pøestoupení má, všechna,
jimi jsem se prohøešil proti tobì, a u slovem èi skutkem
nebo v myšlenkách, úmyslnì èi neúmyslnì, vìdomì neb nevìdomky, všechna mi odpus jako Blahý a Lidumil. Na pøímluvy
pøeèisté Matky tvé, rozumných andìlských sluebníkù tvých,
i svatých nebeských mocností a všech svatých od vìkù pøed tebou chodících, Pane, pøivol, abych bez odsouzení pøijal svaté
a pøeèisté Tìlo tvé i uctívanou Krev na uzdravení duše i tìla
a k oèištìní od zlých myšlenek mých. Nebo tvé jest království
i moc i sláva, s Otcem i Svatým Duchem, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
8. modlitba (od tého svatého)

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod støechu15 duše mé, leè ponìvad ty jako Lidumil pøeješ si pøebývati ve mnì, osmìluji se
pøistoupit; Vládce, pøika mi, abych otevøel dveøe, které ty
sám jsi stvoøil, a vejdi do mne s lidumilností sobì vlastní. Ké
vstoupíš a osvítíš zatemnìné myšlení mé. Vìøím, e tak uèiníš, – vdy jsi enu smilnici neodehnal, kdy pøišla za tebou,
ani kajícího celníka jsi neodmítl, ani lotra, který rozpoznal tvé
království, jsi nevyhnal, ani toho, kdo tì pronásledoval, jsi neopustil, kdy se kál,16 – to vše se stalo. Ano, všechny, kteøí
k tobì pøišli s pokáním, jsi zaøadil do sboru pøátel svých, nebo
jediný jsi poehnaný, vdycky, nyní i na nekoneèné vìky.
Amen.
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4. modlitba (od sv. Damaskina)

Vládce, Pane Jeíši Kriste, Boe náš, jediný, který máš moc
odpouštìti lidem høíchy, pøehlédni jako Blahý a Lidumil
všechna má prohøešení úmyslná i neúmyslná, a uèiò mne hodným neodsouzené úèasti na Boských a pøeslavných, nejèistších a oivujících Tajinách, nikoliv k obtíení ani k mukám ani
na rozmnoení høíchù, nýbr k oèištìní a posvìcení, k zasnoubení se budoucímu ivotu a království nebeskému; aby mi svatá veèeøe tvá byla hradbou a pomocí k odraení nepøátel a na
zahlazení mnohých prohøešení mých. Nebo ty jsi Bùh milosti
a slitování i lidumilnosti, a tobì slávu vzdáváme, s Otcem
i Svatým Duchem, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
5. modlitba (od sv. Basila Velikého)

Vím, Pane, e nehodnì pøijímám pøeèisté tvé Tìlo a drahocennou Krev tvou; provinil jsem se a odsouzení sobì jím a piji8, nerozpoznávaje Tìlo a Krev tvoji, Krista Boha mého. Leè pro slitovnost tvou se osmìluji pøistoupit k tobì, který jsi pravil:
„Kdo jí mé Tìlo a pije mou Krev, ve mnì pøebývá a já v nìm.“9
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Buï tedy milosrdným, Pane, a neusvìdèuj mne høíšného, ale
nakládej se mnou podle milosti své. Nech jsou mi Svátosti
tyto k uzdravení a oèištìní, k osvícení a ochranì, ke spasení
a posvìcení duše i tìla; na odpuzení veškerých pøeludù a zlých
skutkù i k odehnání èinnosti ïábelské, duchovnì v mých
údech pùsobící; ke smìlosti pøed tebou a pro lásku k tobì;
k nápravì ivota a upevnìní v dobru, k pìstování ctností a rùstu k dokonalosti, pro plnìní pøikázání a ku spoleèenství s Duchem Svatým, k zaopatøení na cestu do ivota vìèného, a k
dobrému zodpovídání se na strašném soudu tvém – ne v soud
nebo k odsouzení.

Kriste mùj, pøijmi modlení z poskvrnìných úst a hanebného
srdce, od jazyka neèistého, z duše pošpinìné. Nepohrdej ani
mými slovy ani zpùsoby ani mými pokleslými mravy. Dej mi
odvahu vyslovit, co bych si pøál, Kriste mùj, nad to však ještì
– nauè mne, co mi náleí èinit a hovoøit. Zhøešil jsem více ne
ona ena smilnice, je zvìdìvši, kde pøebýváš, koupila myro
a s dùvìrou pøišla pomazat nohy tvoje, Boha, Vládce mého,
Krista. Jeto jsi neodehnal ji, která se ze srdce pøiblíila
k tobì10, vtìlenému Slovu Boímu, neoškliv si ani mne a vztáhni ke mnì nohu svou, abych ji podrel, políbil a proudem slzí
svých ji – jako vzácným myrem – s odvahou pomazal. Dej, aby
mne mé slzy omyly, oèisti mne jimi, Kriste, Slovo Otcovo. Promiò prohøešení má a jejich odpuštìní mi udìl. Vìda
o mnoství zla mého, víš také, jak jsem krvácel, a rány mé vidíš. Avšak znaje i víru moji, vidíš té odhodlání mé a vzdechy
moje slyšíš. Pøed tebou, Boe a Stvoøiteli mùj, není utajena
ani kapka slzy, ani sebemenší krùpìj, Vysvoboditeli mùj. Tvoje oèi zøí i to, co jsem neuèinil; i to, co se ještì nestalo, zapsáno
máš v knize své. Popatø na poníení mé, pohleï, jaká je námaha má, a veškeré høíchy mi odpus, Boe všech. Nech s èistým

srdcem, rozechvìlou myslí a duší zkroušenou pøijmu neposkvrnìné a pøesvaté Tajiny tvé, jimi oivuje a zbošuje se
kadý, kdo je s èistým srdcem jí a pije. Vdy ty jsi pravil,
Vládce mùj: „Kadý, kdo jí mé Tìlo a pije mou Krev, ve mnì
pøebývá a já v nìm.“11 Pravdivé je kadé slovo Vládce a Boha
mého, pøijmu tedy úèastenství na svatých bohotvorných12 dobrodiních, abych ji nebyl samoten, leè s tebou, Kriste mùj,
Svìtlem trojsluneèným osvìcujícím svìt. Ké tedy nezùstanu
osamìlý – bez tebe, ivotodárce, Dechu mého, ivota mého,
Radosti mé, Spásy svìta. Proto jsem tedy za tebou pøišel, jak
mne vidíš, se slzami a duší zkroušenou; prosím, abych obdrel
vysvobození od mých prohøešení a neodsouzenou úèast na
ivotodárných a neporušených Tajinách tvých. Nech zùstáváš
– jak jsi pravil – se mnou, trojnásobnì ubohým, aby ïábelský
lháø nenalezl mne bez blahodati tvé, aby nepolapil mne lstivì
a svým klamem neodvlekl mne od bohotvorných slov tvých.
Proto skláním se pøed tebou a vroucnì volám: Jako jsi marnotratného nevìrného syna pøijal a podobnì i nevìstku, kdy za
tebou pøišla,13 Slitovníèe, tak pøijmi i mne, nevìrného a poskvrnìného. S duší zkormoucenou nyní pøicházím k tobì, Spasiteli, vìda, e nikdo jiný nezhøešil tobì tak jako já, nikdo nepáchal to, èeho já jsem se dopustil. Naproti tomu však vím, e
ádné mnoství høíchù ani velikost provinìní nemùe být vìtší ne nesmírná trpìlivost Boha mého a Jeho krajní lidumilnost. Milostí svého soucitu nad upøímnými kajícníky je
oèišuješ, prosvìtluješ a úèastníky svìtla je èiníš a spoleèníky
tvého Boství z nich pøejícnì dìláš, jako s pravými pøáteli svými s nimi èasto beseduješ, co je podivuhodné pro andìly i pro
uvaování lidské. To mi skýtá smìlost, to mi dává køídla
k letu, Kriste mùj. Osmìlen tvým bohatým dobrodiním, je
nám udìluješ, raduji se i chvìji zároveò; pøijímám oheò já,
který jsem tráva, – ó, podivuhodný zázrak – jsem orosen,
take nejsem seehnut, jsem jako onen dávný keø hoøící a ne-
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6. modlitba (od sv. Simeona Nového Theologa)

